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АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  

ТА ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

        Основна діяльність ЛІЦЕЮ №10 у 2021/2022 навчальному році була спрямована на створення умов для реалізації 

державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчальновиховного 

процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції Нової української ліцею та інших законодавчих і 

нормативноправових документів з питань виконання законодавства України в галузі освіти. Суттєві корективи в 

діяльність закладу освіти були внесені у зв’язку із карантинними обмеженнями, передбачених постановою Головного 

санітарного лікаря України №10 від 06 вересня 2021 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти 

на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)», та запровадженням правового 

режиму воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року.  

        В 2021 році  на кожному рівні навчання в закладі освіти забезпечувалось виконання державного стандарту, а також 

давалась теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану. Метою освіти є всебічний розвиток дитини 

як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 

формування цінностей, необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання громадянина-патріота своєї 

держави. Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач  гарантується закладом освіти тільки за 

умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил ліцейного життя, активної співпраці з батьками, 

відкритістю освітнього процесу. Основні напрями роботи ліцею у 2021-2022 навчальному році: - удосконалення 

науково-методичного забезпечення освітнього процесу; - створення умов для варіативності навчання й ужиття заходів 

щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес, продовження роботи НУШ; - робота над 

реалізацією нових навчальних планів з урахуванням нових стандартів освіти; - залучення педагогічної та батьківської 

громадськості до управління діяльністю закладу освіти; - удосконалення дистанційного навчання та роботи закладу 

освіти за умов карантину COVID – 19 та воєнного стану. Управління ліцеєм здійснювалося відповідно до розділу Закону 

України «Про освіту» на принципах відкритості та інформованості. У 2021- 2022 навчальному році управління закладом 

було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, створення належних умов для здобуття якісної освіти 

та забезпечення рівного доступу до неї, удосконалення змісту освітнього процесу, формування  компетентностей для 



 

 

успішної самореалізації у суспільстві, бути підготовленим до жорстокої конкуренції на ринку праці, уміння навчатися 

впродовж усього життя.  Всі важливі рішення здійснюються колегіально ( у межах їх повноважень) з педагогічною радою 

ліцею, який є найвищим органом самоврядування, батьківським комітетом, учнівським самоврядуванням, методичною 

радою та радою з профілактики правопорушень. В основному, управлінські рішення відповідали нормативним 

документам, видавались згідно з термінами, визначеними у річному плані роботи, були дієвими та ефективними. Накази 

з основної діяльності доводилися до відома працівників своєчасно, велись протоколи педрад та нарад при директору, 

батьківських та загальних зборів в очній та дистанційних формах тощо. Підвищення якості та ефективності 

внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: освітньою програмою, 

перспективним, річним, навчальним планами. Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень 

адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю. Згідно із штатним 

розписом на виконання Закону України «Про освіту», «Про охорону праці» в ліцеї розроблено та запроваджено в дію 

посадові  інструкції працівників, якість виконання яких перебуває під постійним контролем адміністрації. Ділова 

документація у ЗЗСО велась відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та Номенклатури справ. 

Про стан ведення документації на протязі попереднього навчального року видавалися відповідні накази.            

Відповідно до річного плану роботи вивчалися та узагальнювалися питання виховної, методичної роботи, 

індивідуального навчання. Заплановане вивчення стану викладання предметів, предметні тижні через воєнні дії в Україні 

перенесено на 2022-2023 навчальний рік. У навчальному закладі розроблено та схвалено педагогічною радою 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, Положення про академічну доброчесність. На кінець 

2021-2022 навчального року в ліцеї здійснено моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11 класів та учнів 1-4 класів.  В 

2021-2022 навчальному році головним завданням закладу освіти є підвищення якості освіти через упровадження 

інновацій, сучасних підходів до оцінювання, зокрема формувальне оцінювання, само- та взаємооцінювання, 9 

дотримання основних принципів НУШ – дитиноцентризму, педагогіки партнерства, інтеграції предметів. У зв’язку із 

запровадженням карантинних обмежень та воєнного стану в 2021-2022 навчальному році освітній процес 

організовувався як в очному так і в дистанційному режимі. Учителями ліцею впродовж 4 місяців забезпечувався освітній 

процес в дистанційному режимі з використанням сервісів Google Meet. Всі навчальні заняття проходили за розкладом в 

синхронному та асинхронному режимі. Дистанційним навчанням було охоплено 100 % учнів. Згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 28.02.2022 року №232«Про звільнення від проходження державної підсумкової 

атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному 



 

 

році», у зв’язку з оголошеним в Україні воєнним станом учнів 4, 9 класів в цьому році було звільнено від проходження 

ДПА. 

У 2021-2022 н.р. у Ліцеї навчалось 994 учні у 37 класах. Якісні освітні послуги забезпечували 82 педагогічних 

працівника. Ліцей налічує 36 навчальних кабінетів та класних кімнат. У Ліцеї наявні два комп’ютерні класи в яких є 27 

комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет, їдальня, дві спортивні зали, актова зала, майстерня з обслуговуючої  та 

технічної праці, бібліотека. На території Ліцею до послуг учнів тренажерний та спортивний майданчики.  

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про охорону дитинства», «Про дитяче 

харчування», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 

внутрішньо переміщених осіб», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету 

України», постанови Кабінету Міністрів України «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах» від 19.06.2002 №856,   «Про затвердження норм та Порядку організації 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021р. №305, спільного наказу 

Міністерства охорони здоров'я України і Міністерства освіти і науки України «Щодо невідкладних заходів з організації 

харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» від 15.08.2006р. №620/563, наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти», постанови Головного державного санітарного лікаря України від 26.08.2021 року №9 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19), згідно з рішенням виконавчого комітету Ковельської міської ради від 13.01.2022 року № 4 «Про 

організацію харчування дітей у закладах загальної середньої освіти територіальної громади у 2022 році», наказами 

управління освіти м. Ковеля від 13.01.2022 року №12 «Про організацію харчування учнів у закладах загальної середньої 

освіти Ковельської МТГ у 2022 році»,    безкоштовно харчувалося: 

- 19 учнів 1-4 класів відповідно поданих довідок про одержання допомоги малозабезпеченими  сім’ями з 

управління праці та соціального захисту населення;- 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;- 41 

дитина, батьки яких є учасниками антитерористичної операції;- 3 дітей, батьки яких загинули в зоні АТО. 



 

 

Учні 1-4 класів отримували харчування на 8.00 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету, 10.00 грн. – за рахунок 

батьківської плати (витяги з протоколів рішень батьківських зборів, січень 2022 року); 

- вихованці груп подовженого дня на 20.00 грн. в день на одну дитину за рахунок батьківської плати (витяги з 

протоколів рішень батьківських зборів ГПД, січень 2022 року); 

- здобувачі освіти 5-11 класів - за рахунок батьківських коштів. Оплата здійснювалась за безготівковим рахунком, 

тобто за попередньо придбаними талонами (один раз на місяць, з розрахунку 18.00 грн. в день на одну дитину - витяги 

з протоколів рішень батьківських зборів, січень 2022 року).  

Примірне двотижневе меню затверджене та узгоджене з Ковельським міськрайонним управлінням 

Держпродспоживслужби, забезпечувало  збалансоване харчування дітей. Харчування здійснювалось з дотриманням 

санітарних норм  і правил,  вимог до технології приготування їжі та умов для збереження добової проби страв, 

дотримання правил збереження та термінів реалізації продукції, яка швидко псується. Сестра медична з дієтичного 

харчування вела контроль за дотриманням на харчоблоці діючих санітарних норм і правил, вимог технології 

приготування страв, умов транспортування і реалізації продуктів, особистої гігієни персоналу, контролювала 

проходження працівниками харчоблоку  періодичних обов’язкових медичних оглядів, забезпечувала дотримання вимог 

санітарного законодавства при організації питного режиму та харчування учнів, неухильне виконання протиепідемічних 

заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19). Була посилена в закладі 

протиепідемічна робота щодо попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь.  

У 2021-2022 н.р. на індивідуальній формі навчання перебували 11учнів.З них : педагогічний  патронаж -5 учнів. 

Двоє учнів ліцею здобували освіту за  екстернатною формою навчання. Декілька учнів ліцею 6-Б класу, у зв’язку з 

веденням військового стану, навчались за сімейною формою навчання. Кількість учнів, які охоплені індивідуальною 

формою навчання у 2021-2022 н.р.- 11 учнів, у порівнянні з 2020-2021 н. р.-  8 учнів. Практичним психологом ліцею 

Шевчук Т.В. проводилась  корекційно-розвиткова робота з  дітьми, про що зафіксовано у щоденних планах її роботи. 

Організація і проведення корекційної роботи спрямована на послаблення дефектів розвитку дитини з обмеженими 

психофізичними можливостями; розвитку моторики учнів, вправи на поліпшення памяті, розвиток емоційної сфери 

учнів, особистісних  якостей тощо. Впродовж навчального року учні, що здобували освіту за індивідуальною формою 

навчання залучались до годин спілкування,  міських конкурсів, свят.  

 



 

 

На кінець 2021-2022 навчального року у ліцеї навчалось 565 учнів 5-11 класів. З них- на високому рівні-94 учнів (17%), 

на достатньому рівні-192 учні (34%), на середньому рівні-250 учнів(44%), початковому рівні-29 учнів (5%) . Якісний 

показник успішності у ліцеї-51%, що становить на 2,9% вище в порівнянні з минулим навчальним роком (2020-2021 н.р.- 

47,6%). 

 

 
 

За підсумками року 76 учнів 5-8,10-х класів нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»  

Свідоцтво з відзнакою про базову середню освіту отримали сім учнів. В 11-х класах за підсумками семестрових та річних 

оцінок – 6 учнів отримали Золоті медалі «За високі досягнення у навчанні» та  2 учні-Срібну медаль «За досягнення у 

навчанні». 
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       Найвищу якість навчальних досягнень мають учні 8-В класу-84%, а найнажчу-7-Г та 9-В класи- 23%. Відповідно до 

звітів учителів-предметників визначено якісний показник рівня навчальних досягнень за  

окремими предметами (%). 
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         У 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив ліцею працював над питанням розвитку творчих та 

академічних здібностей учнів. В певній мірі цьому сприяла системна робота, спрямована на ефективне використання 

інноваційних технологій навчання, інтереси здобувачів освіти та їх індивідуальний потенціал. Робота з обдарованими 

учнями спрямована на розв’язання проблем, пов’язаних з пошуком, навчанням та вихованням обдарованих учнів, 

забезпеченням їх педагогічної підтримки. 

У цьому напрямку проведено такі заходи: 

- проведено І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; конкурси «Юних читців поезії 

Т.Г.Шевченка серед учнів 5-11 класів», «І етапу ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

серед учнів 3-4 класів»; 

- педагогічний колектив сприяв підготовці та навчанню учнів ліцею в МАН, написанню та захисту науково-

дослідницьких робіт, участі у турнірах та конкурсах різного рівня. 

Учні нашого ліцею стали учасниками та переможцями міських конкурсів: Міжнародний мовно-літературний 

конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка; конкурс юних читців поезії Тараса Шевченка. 

         У 2021-2022 навчальному році учні ліцею брали участь у заходах, які проводила МАН: Вікторія Фескова, 

переможець науково-практичної  конференції від МАН " Волинь у дослідженнях юних науковців" та у конкурсі 

"Об'єднаймося ж, брати мої" ( І місце ) - учитель Шулежко І.О., Білашук Артем - учасник   заключного ІІІ-го етапу 

конкурсу-захисту наукових робіт МАН. На обласному,  ІІ етапі конкурсу-захисту наукових робіт МАН, Білашук Артем, 

учень 11-Б кл. - І-ше (гідрологія) та ІІ-ге місце (географія і ландшафтознавство) - Кобиш Анастасія, учениця 11-Б кл. 

Білашук  Артем та Кобиш Анастасія - учні 11-Б класу, (сертифікати учасників в особистому заліку) учасники 

Всеукраїнської експедиції "Моя батьківщина - Україна" (пошукова група гуртка "Обрій" є призером І-го етапу) - учитель 

Шульгач С.М. 

          4 учнів ліцею взяли участь у міських та обласних турнірах з географії (Білашук Артем - 11-Б кл., Кобиш Анастасія 

-11-А кл. та Фескова Вікторія -11-А кл. - учитель Шульгач С.М.) та біології ( Фескова Вікторія -11-А кл.- учитель 

Оринчак  О.А.). 



 

 

 Білашук Артем (11-Б кл.) та учитель географії Шульгач С.М. відзначені дипломом учасника  та подякою за 

особистий внесок у поліпшення водного середовища та  підготовку конкурсанта Всеукраїнського юнацького водного 

приза 2022 в рамках міжнародного конкурсу Stockholmiuniorwaterprize. 

Упродовж 2021-2022 навчального року виховна робота у ліцеї здійснювалася як і під час навчальних занять так і в 

позаурочний час. Належна увага приділялася різним напрямкам виховання, а саме: національно-патріотичному, 

громадянському, правовому, художньо-естетичному, морально-етичному, екологічному, родинному вихованню, 

створенню безпечного освітнього середовища та формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.  

З метою формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного фізичного та психічного розвитку здобувачів 

освіти, робота проводилась згідно з річним планом: соціальним педагогом Данилюк В.М. складено соціальний паспорт 

ліцею; класними керівниками 1-11 класів проводилися виховні години, години спілкування, бесіди, перегляд та 

обговорення тематичних відео за «круглим столом», квести, вікторини, міні-проекти,інструктажі з правил безпечної 

поведінки учнів, питання здорового способу життя, запобігання дитячому травматизму обговорювалися на батьківських 

зборах, нарадах при директору. 

У ліцеї створена мережа гуртків, спрямована на розвиток художньо-естетичного, спортивного, військово-патріотичного, 

народознавчого, країнознавчого, екологічного, туристсько-краєзнавчого, правового і виробничо-технічного виховання. 

Серед здобувачів освіти ліцею з девіантною поведінкою постійно проводиться робота із залучення даної категорії до 

занять в гуртках, секціях та клубах. Зокрема, упродовж року гуртки відвідувало 284 учнів, що становить  32%  від 

загальної кількості учнів ліцею. 

 13 квітня на подвір`ї ліцею було висаджено «Алею пам`яті», присвячену загиблим Героям у російсько-українській 

війні. До акції долучився трудовий колектив, учні, батьки. 20 квітня наш ліцей долучився до благодійної акції 

«Великодня паска солдату». Завдяки професійній майстерності працівників їдальні на чолі з кулінарною майстринею 

Харчук Л.С. було спечено 30 великодніх пасочок та відправлено нашим захисникам. 

           Здобувачі освіти ліцею є переможцями й призерами таких міських, обласних й Всеукраїнських конкурсів й 

змагань:з техніки пішохідного туризму; «Кубок міста зі спортивного орієнтування»: Всеукраїнська краєзнавчо-

дослідницька експедиція «Моя Батьківщина – Україна», напрям «Геологічними стежками», робота «Природний 

комплекс-дюна поблизу Ковеля»; спортивно-патріотичний конкурс «Козацькі забави»;міжнародний фестиваль-конкурс 

мистецтв «Energyoftalents»; Всеукраїнський дистанційний конкурс «Новорічна казка», номінація «вокал» (номер - 



 

 

«Колядка»); міські змагання з волейболу серед юнаків та дівчат; виставка-конкурс науково-технічного напряму «Наш 

пошук і творчість – тобі, Україно!»;міські змагання по запуску повітряних зміїв та ін. 

          Розвиток сучасної освіти передбачає обов’язкове упровадження в освітній процес інноваційних форм та методів 

роботи із здобувачами освіти в позаурочний час, підтримку талановитої і обдарованої молоді. Враховуючи можливості 

установи, побажання учнів та батьків, створена мережа гуртків, яка спрямована на розвиток художньо-естетичного, 

спортивного, військово-патріотичного, музичного, екологічного, краєзнавчого, правознавчого і технічного виховання. 

У 2021-2022 навчальному році у ліцеї працювало 20 гуртків, охоплено 284 учнів ліцею, що становить 32%.  

  З метою демократизації управління закладом сформовані органи учнівського самоврядування, що дає змогу 

залучати учнівську молодь до різноманітних видів діяльності, а також до управління справами колективу. Спільна 

діяльність учнів у комісіях учнівського самоврядування (навчальна, інформаційна, дисципліни і порядку, дозвілля, 

санітарна) сприяє вихованню організаторських здібностей, вмінню співпрацювати на принципах рівності, гласності, 

демократизму.  В установі активно діє учнівське самоврядування «Братство ліцею», яке охоплює учнів 1-11-х класів, 

учні 1-4 класів об’єднані в дитячу громадську організацію «Країна Мандриків», яка є невід’ємною частиною «Братства 

ліцею». «Братство ліцею» має свою символіку: гімн, герб, прапор. Упродовж навчального року працювало над  

проблемним питанням: «Формування творчої та активно спрямованої особистості, шляхом використання під час 

проведення заходів сучасних та  інноваційних методів, засобів, форм роботи».Робота учнівського самоврядування 

здійснювалася через організацію змістовного, інноваційного і цікавого життя колективу. Мета і завдання втілювались 

через різноманітні заходи: конкурси, свята,благодійні акції,  проєкти, арт-челенджі, онлайн-флешмоби, квести, виставки, 

спортивні змагання, інтелектуальні ігри тощо.  

Одним із ключових завдань освітнього закладу упродовж навчального року було створення безпечного освітнього 

середовища, формування у здобувачів освіти ціннісних життєвих навичок, тому правове виховання здобувачів освіти 

ліцею впроваджується в процесі як урочної так і позаурочної діяльності й носить системний характер. З цією метою 

складено і затверджено заходи щодо запобігання, профілактики та протидії булінгу (цькування), класними керівниками 

1-11 класів розроблено і затверджено план заходів щодо запобігання і протидії булінгу з учнями ввіреного класу на 

навчальний рік. В заходах обумовлено тематичні години спілкування, індивідуальні бесіди, анкетування, заняття з 

елементами тренінгу, засідання «круглого столу», перегляд та обговорення тематичних відео матеріалів; батьківські 

збори правовиховного спрямування; профілактичні зустрічі з фахівцями Ковельського відділу превенції у справах 

неповнолітніх; міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді; служби у справах дітей тощо. 



 

 

В бібліотеці установи підготовлено підбірку матеріалів та літератури  з питань правової освіти, для допомоги 

педагогам та учням у підготовці й проведенні диспутів, конференцій, в обговоренні статей, книг, організації вікторин та 

виставок. У фоє ліцею обладнано «Куточок правових знань» та інформаційний стенд «Права дітей», який систематично 

оновлювався актуальною інформацією. 

В освітньому закладі запроваджена й активно діяла антибулінгова програма -  шкільна медіація, служба 

порозуміння «Довіра», координатором якої є Вікторія  Данилюк – соціальний педагог. Конфліктні ситуації вирішуються 

за допомогою примирення сторін через знаходження ними найкращого варіанта подолання проблеми, що задовільняє 

обидві сторони. Учнями-медіаторами, які розпочали свою діяльність у 2017-2018 навчальному році систематично 

проводилися відновні практики, які включали медіацію однолітків, вправи-руханки під час перерв та кола примирення 

і порозуміння з метою формування безпечної атмосфери серед учнівської молоді. У закладі освіти кожної 3-ї середи 

місяця проводиться день профілактики правопорушень, класними керівниками, соціально-психологічною службою та 

дирекцією установи систематично проводиться індивідуальна роз'яснювальна робота з батьками дітей, що мають 

девіантну поведінку. Класні керівники облікують проведену роботу з даними учнями та учнями ввіреного класу у 

класних журналах, на сторінці «Бесіди на правовиховну тематику». З метою ранньої профілактики правопорушень, 

шкідливих звичок, формування почуття власної гідності, виховання толерантного ставлення учнів один до одного і до 

оточуючих, удосконалення правової освіти здобувачів освіти, щороку традиційно відбуваються тижні правової освіти, 

дні профілактики правопорушень і злочинів. Активно відбуваються тематичні заходи  освітніх проєктів: у вересні місяці 

«Безпечна школа»;  у листопаді – «Школа проти насильства і жорстокості»; у грудні – «Пропаганда здорового способу 

життя та профілактика шкідливих звичок»;  у лютому – «Морально-етичне виховання»; у березні – «Здоровий спосіб 

життя». 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу  по ліцею № 176 від 01вересня 

2021 року «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2021-2022 навчальному році» належним 

чином була організована методична робота, створена методична рада, організована робота 7-ми професійних спільнот: 

учителів суспільно-гуманітарних предметів; учителів математичної та природничої освітніх галузей; учителів іноземної 

мови; учителів мистецтва, технологій, здоров’я та фізичної культури; учителів початкових класів та вихователів ГПД ; 

класних керівників 1-4 класів; класних керівників 5-11 класів. Діяльність  професійних спільнот будувалась відповідно 

до річного плану роботи ліцею, на основі аналізу роботи за минулий навчальний рік, вивчення потреб та запитів закладу 

й з урахуванням сучасних викликів освіти.  Інноваційні форми роботи («Педагогічний ярмарок», «Педагогічні гостини», 



 

 

«Карусель інновацій», експрес-огляди методичних новинок, «Дефіле уроків», «Методичні посиденьки» тощо) 

дозволяють ділитись досвідом педагогам з колегами ліцею, міста, інтернет-спільнот. Упродовж навчального року 

вчителі підвищували професійний рівень шляхом самоосвіти, проходили навчання при Волинському інституті 

післядипломної педагогічної освіти, Волинському національному університеті імені Лесі Українки, підвищували 

кваліфікацію на семінарах-тренінгах і воркшопах, організованих ЦПРПП м. Ковеля, інтернет-вебінарах, брали участь у 

роботі ліцейних та міських семінарів. На базі ліцею були проведені: 

- показовий День їдальні в рамках пілотного проєкту  «Нове шкільне харчування» для керівників закладів освіти, батьків, 

громадськості (листопад 2021 року);  

- міський семінар учителів початкових класів  «Досліджуємо медіа НУШ» (грудень 2021 року). 

 На заняттях Ліцею молодого педагога (кер. ЗДНВР - Возняк О.І.) учителі англійської мови - Охманюк А.В., 

Давидюк О.В., Кость М.В., української мови та літератури - Романчук Т.А., математики – Килиба Т.І., біології – Оксенюк 

Н.Р., хімії – Шафарчук Б.А., вихователя ГПД – Климовець А.В. отримували консультаційну допомогу, знайомились із 

механізмами впровадження передових педагогічних і сучасних технологій в освітній процес, опановували навички 

ведення освітньої документації, користувались «рецептами приготування» навчальних занять, ділились враженнями. 

 Через організацію освітнього процесу в дистанційному форматі (карантин, воєнний стан) предметно-методичні 

тижні учителів математики, польської мови, біології та інтегрованих курсів «Я досліджую світ/Я пізнаю світ» 

перенесено на 2022-2023 навчальний рік. 

Відповідно плану методичної роботи проводились психолого-педагогічні консиліуми: 

- «Адаптація учнів 5-их класів до навчання в основній школі» - січень 2022 року (ЗДНВР Ткачук О.В.,практичний 

психолог Шевчук Т.В. та соціальний педагог Данилюк В.М.); 

- «Адаптація першокласників до навчання в новій українській школі» - січень 2022 року (ЗДНВР Возняк О.І., практичний 

психолог Шевчук Т.В.); 

- «Адаптація учнів 10-их класів до навчання в умовах профільної ліцею» - лютий 2022 року (ЗДНВР Ткачук О.В. та 

практичний психолог Шевчук Т.В.). 



 

 

У 2021-2022навчальному році атестувалося 12 педагогічних працівників. З метою поширення передового педагогічного 

досвіду  узагальнено та вивчено досвід роботи учителів.  

З метою підготовки закладу освіти до нового навчального року здійснено поточний ремонт приміщень ліцею, 

капітальний ремонт укриття та прилеглої території. З початком військових дій працівники закладу освіти підключились 

до волонтерської діяльності: готували обіди для учасників територіальної оброни, випікали пироги, печиво для воїнів на 

фронті. Аналіз результату роботи ліцею за 2021-2022 навчальний рік свідчить про виконання в цілому плану роботи 

закладу освіти.  

      Пріоритетні напрямки роботи та завдання ЗЗСО на 2022/2023 навчальний рік. 

  В Україні триває реформа освітньої галузі, основною метою якої є нова якість освіти на всіх рівнях. Зміни стали 

можливими завдяки прийняттю Концепцї Нової української ліцею, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

освіту», Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. Домінантною стала потреба визначення 

соціальної місії закладів загальної середньої освіти в умовах змін, переосмислення ролі управлінської та освітньої 

діяльності адміністрації та педагогічного колективу у розбудові нового освітнього середовища та організації освітнього 

процесу, який базується на компетентнісному, особистісно зорієнтованому та діяльнісному підходах, вихованні на 

цінностях, принципах дитиноцентризму, автономії закладу, цілісності системи управління, постійне вдосконалення, 

впливу зовнішніх чинників, гнучкість і адаптивність. Значно зросла роль батьківської думки як головного партнера 

педагогів та дітей. Нарешті нагальним стало вирішення проблем організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.  

Виходячи із вище викладеного діяльність педагогічного колективу ліцею у 2022/2023 навчальному році направити 

на вирішення пріоритетних завдань:  

1. Формування безпечного освітнього простору освітнього закладу для всіх учасників освітнього процесу, створення 

безпечних умов для здобуття освіти, забезпечення її доступності (відповідно безпекової ситуації).  

2. Підвищення якості результатів освітнього процесу в умовах реалізації Концепції Нова Українська школа, Державного 

стандарту початкової ліцею, упровадження Державного стандарту базової середньої освіти, подальшої роботи над 

впровадженням Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.  

3. Розпочати роботу педагогічного колективу ліцею над реалізацією І етапу науково-методичної проблемної теми. 



 

 

4. Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу ЗЗСО.  

5. Посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, просвіти усіх учасників 

освітнього процесу з питань особистої безпеки.  

6. Створення умов для розкриття та сприяння реалізації індивідуальних творчих здібностей і обдарувань кожного учня.  

7. Формування цінностей і компетенцій необхідних для самореалізації здобувачів освіти, якостей успішної людини 

творця свого майбутнього.  

8. Формування позитивного іміджу ліцею, розвиток партнерських відносин між учасниками освітнього процесу, між 

закладом та її оточенням.  

9. Створення якісних умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (інклюзивне 

навчання).  

10. Розвиток творчої ініціативи, академічної свободи та доброчесності педагогів, підвищення їх кваліфікаційного та 

професійного рівня, компетентності, духовності та відповідальності за результати своєї праці, вироблення системи 

стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.  

11. Розвиток у здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреб глибокого і творчого оволодіння знаннями, 

розвиток критичного мислення та емоційного інтелекту, навчання самостійного набуття знань, прагнення і мотивації 

постійно навчатись протягом усього життя.  

12. Активізувати позакласну роботу з предметів, роботу з обдарованими учнями по підготовці їх до участі та 

результативності участі в учнівських предметних олімпіадах творчих конкурсах різних рівнів і напрямків.  

13. Розвиток матеріально-технічної бази та покращення умов освітньої діяльності освітнього закладу (відповідно 

фінансових можливостей, умов та особливостей воєнного стану).  

14. Організація різнорівневої взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього процесу в боротьбі та протистоянні 

російській агресії. 

 



 

 

 Мета та основні завдання розвитку закладу освіти на 2022–2023 роки. 

Метою розвитку закладу освіти є забезпечення безперервного підвищення ефективності освітнього процесу з 

одночасним урахуванням потреб суспільства та потреб особистості здобувача освіти. Освітній процес закладу освіти 

спрямований на формування у випускника ліцею якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення, а саме 

на: 

➢ орієнтацію у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті; 

➢ здатності до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти; 

➢ володіння іноземними мовами; 

➢ наявності життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом та самостійно, з довідковою 

літературою; 

➢ високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку; 

➢ високого рівня культури користування ІКТ; 

➢ готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці; 

➢ формуванню активної громадянської і професійної позиції. 

 

Основними стратегічними завданнями розвитку закладу  

на 2022 – 2023 навчальні  роки  

➢ формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, академічна свобода для всебічного розвитку 

особистості  як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; 

➢ забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному середньому рівнях освіти; 

➢ виконання державних законів та нормативних документів; 

➢ формування цінностей і компетентностей, необхідних для самореалізації здобувачів освіти; 

➢ гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу; 

➢ надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно з чинним законодавством (очна, дистанційна, сімейна, 

екстернатна, мережева, педагогічний патронаж); 

➢ розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності 

для надання якісних освітніх послуг; 

➢ підвищення професійного рівня кадрового потенціалу згідно з Положенням про атестацію та сертифікацію 



 

 

педагогічних працівників; 

➢ підвищення якості освітнього процесу, застосування інтерактивних технологій навчання й інноваційних методик, 

якісного навчально- методичного забезпечення, електронних засобів навчального призначення;  

➢ створення необхідних умов для роботи методичних підрозділів, координації їхньої роботи, організація 

безпосереднього управління роботою керівників педагогічної  спільноти та активізація їх діяльності щодо надання 

допомоги молодим спеціалістам; 

➢ активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо 

підготовки  до олімпіад, конкурсів, турнірів різного  рівня; 

➢ активізація роботи щодо організації освітнього процесу через чітке  структурування навчального матеріалу на уроці, 

встановлення пріоритету уроку  як засобу соціалізації та розвитку інноваційної особистості здобувачів  освіти; 

➢ організація дистанційного навчання, що забезпечить можливість реалізувати право осіб на якісну та доступну освіту 

відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду, незалежно від віку, місця проживання 

чи перебування, стану здоров’я, інвалідності, соціального і майнового стану, інших ознак і обставин, у тому числі тих, 

які об'єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти; 

➢ спрямування  роботи  закладу  на  розбудову  інклюзивного  освітнього  простору, якісної  роботи груп  та  класів з 

інклюзивною формою  навчання  , що  передбачає  створення  рівних  умов  для  здобуття  доступної  і  якісної  освіти  

всім  дітям; 

➢ продовження роботи щодо впровадження профільного навчання в старшій школі з метою поліпшення якості освіти, 

виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання та мобільності в умовах сучасного 

суспільства; 

➢ наступність між дошкільною освітою і початковою школою; 

➢ продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

вивчення всіх предметів навчального плану та в управлінській діяльності; 

➢ посилення виховного спрямування освітнього процесу, позакласної роботи зі здобувачами освіти;  

➢ забезпечення максимального використання виховного потенціалу педагогів і родини у формуванні особистості 

дитини; 

➢ підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної 

позиції у вихованні своїх дітей; 

➢ впровадження моніторингових та кваліметричних досліджень у освітній процес  як критеріальних засобів визначення 



 

 

якості діяльності всіх структурних підрозділів закладу; 

➢ розвиток у закладі міжнародного співробітництва та міжнародної академічної мобільності; 

➢ зміцнення матеріально-технічної бази  закладу при залученні спонсорів. 

 

Проблеми, які ставить перед собою колектив: 

➢ Забезпечення фізичного та духовного розвитку здобувача освіти. 

➢ Створення умов для надання якісних освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти-батьки 

здобувачів освіти-педагоги». 

➢ Створення сприятливого освітнього середовища, в якому будуть забезпечені умови для творчості та самореалізації 

учасників освітнього процесу. 

➢ Створення  комфортного  інклюзивного  середовища  

➢ Забезпечення партнерства всіх учасників освітнього процесу, взаємодії з громадськістю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Організація роботи закладу за напрямами у 2022 – 2023 навчальному році 

Освітнє середовище закладу 
 

Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

Дата Зміст Відповідальний 
Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

Серпень Проведення заходів щодо облаштування захисної споруди 

для використання у воєнний час 
Адміністрація Адміністративна 

нарада 

 

Облаштування коридорів, приміщень закладу знаками, 

розмітками для безпечного пересування відповідно гігієнічних 

вимог, Постанови Головного санітарного лікаря, у період дії 

воєнного стану та оповіщення сигналу про тривогу 

Адміністрація Оглядовий контроль 
 

  Підготовка захисних споруд до використання в умовах війни. 

Перевірка закладу освіти та прилеглих територій на наявність 

вибухових предметів фахівцями ДСНС 

Адміністрація Оглядовий контроль 
 

  Готовність локальних та об’єктових систем оповіщення (сирен), 

приведення евакуаційних шляхів у відповідність до норм 

законодавства; 

Адміністрація Акт 
 

Поточний огляд, ремонт (за потреби) електрокомунікацій, 

огорожі,  

Заступник директора з 

господарської роботи, 

  

Оглядовий контроль 
 

Вжити невідкладних заходів для оперативного забезпечення 

підручниками, посібниками та іншою навчальною літературою, 
передбаченою в переліку МОН на 2022-2023 навчальний рік, 

організованого їх розподілу серед учнів. 

Заступник директора з 
НР, завідувач 

бібліотекою, 

бібліотекар 

Таблиця 
 

Облаштування спортивних майданчиків на 

території  закладу освіти 
Учителі фізичної 

культури 

ЗО    

Акт 
 



 

 

Провести шкільний огляд навчальних кабінетів щодо стану 

підготовки до нового навчального року. 
Комісія Оглядовий 

контроль, акт 

 

Вересень Створення медіатеки Завідуючі бібліотекою 

ліцею    

Графік 
 

Впровадження системи XACCП Адміністрація, 

медична сестра 

Звіт 
 

Забезпечити нормативне збереження та нормативність 
ведення класних журналів, обліку роботи гуртків, 

факультативів, індивідуального навчання. 

Заступники директора з 
НР, з ВР  

Наказ 
 

 Організувати ознайомлення та вивчення чинних нормативних 

документів та розпорядчих актів про підготовку та організований 

початок 2022-2023 навчального року 

Заступники директора з 

НР, з ВР 
Інструктивно- 

методична 

нарада 

 

Укомплектувати ГПД згідно із заявами батьків для учнів 1-х 

класів 
Вихователь ГПД Наказ 

 

Провести інструктивно-методичну нараду педагогічних 
працівників щодо ведення ділової документації 

Голови  ПС Інструктивно- 
методична 

нарада 

 

 

Сформувати та затвердити оптимальну мережу закладу 

на 2022-2023 навчальний рік з урахуванням освітніх 

потреб населення та норм наповнюваності в класах 

Адміністрація  Наказ  

 

  Підготувати та затвердити графік 

роботи   адміністративно-господарського персоналу 

закладу освіти 

Заступник директора з 

господарської роботи 
Графік  

 

  Провести облік дітей шкільного віку та залучення кожної 

дитини до навчання. Скласти та здати статистичні 

звіти за формами ЗНЗ-1, 77-РВК. 

Адміністрація Звіт  

 
Скласти графіки чергування вчителів та здобувачів 

освіти у школі 

Адміністрація Наказ  

 
Затвердити правила внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників закладу освіти на 

Адміністрація Наказ  

 
Затвердити плани роботи класних керівників на 

поточний навчальний рік 

Заступник директора 

з ВР 

План роботи  



 

 

 
Затвердити план роботи бібліотеки ліцею на поточний 

навчальний рік 

Заступник директора 

з НР 

План роботи  

 
 Координувати діяльність ліцею з громадськими 

організаціями 

Адміністрація Звіт  

 
Скласти списки юних інспекторів руху (за класами) та юних 

друзів пожежної дружини 

Заступник директора 

з ВР 

Наказ  

 

Контроль за працевлаштуванням випускників 

 

Заступник директора 

з ВР, класні 

керівники 

Довідка  

 

Облік дітей-сиріт, напівсиріт, багатодітних сімей, 

малозабезпечених, дітей, які перебувають у СЖО 

Соціальний педагог, 

відповідальні особи у 

філіях 

Соціальний 

паспорт ЗО    

 

 Облік дітей, що народилися на території мікрорайону Адміністрація ЗО Звіт  

Серпень/ 
лютий 

Облік дітей шкільного віку та залучення кожної людини до 

навчання. 
Адміністрація ЗО Звіт  

Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 

Дата Зміст Відповідальний 
Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

Серпень Аналіз матеріально-технічного забезпечення організації роботи з 

учнями з ООП 
Адміністрація Звіт  

Підготовка наказів: 
1. про відкриття та функціонування класів з інклюзивним 

навчанням; 

  2.   про організацію інклюзивного навчання учня. 

Заступник з 

НР,  
 

Наказ  

Вересень Інструктивно-методична нарада щодо психолого- педагогічного 
супроводу організації освітньої діяльності учнів з ООП 

Заступник з 

НР,  
 

Нарада при 

директорові 

 

Про затвердження команди супроводу організації навчання учнів з 
ООП 

Заступник з НР, 

 
 

Наказ  

Засідання команди психолого-педагогічного супроводу організації 

освітньої діяльності учнів з ООП 
Заступник з НР, 

 

Протокол  



 

 

 

Про проведення психолого-педагогічного консиліуму з організації 

освітньої діяльності учнів з ООП 
Заступник з 

НР,  
 

Наказ  

Аналіз та погодження календарно-тематичного планування 

корекційно-розвиткових занять для учнів з ООП 
Заступник з 

НР,  
 

Інструктивна 

нарада 

 

Забезпечення виконання законодавства з питань захисту прав 

дітей з ООП 

Заступник з 

ВР,  
 

Наказ  

Засідання команди психолого-педагогічного супроводу щодо 

організації освітньої діяльності учнів з ООП 

   

Листопад Підготовка консиліуму щодо результатів організації освітньої 

діяльності з учнями з ООП 
Заступник з НР, 

 
 

Протокол  

Грудень Аналіз діяльності команди супроводу з організації корекційно-
розвиткових занять 

Заступник з НР, 

практичний 

психолог,  

Наказ  

Січень Аналіз результатів організації освітньої та виховної діяльності з 
учнями з ООП за І семестр 2022-2023 н.р. 

Заступник з 

НР,  
 

Педагогічна 

рада 

(протокол) 

 

Засідання команди психолого-педагогічного супроводу щодо 

організації освітньої діяльності учнів з ООП у ІІ семестрі 2022-2023 

н.р. 

Заступник з 

НР,  
 

Інструктивно-

методична 

нарада 

 

Лютий Шляхи підвищення ефективності корекційно-розвивальної роботи з 

дітьми з ООП, їхньої соціалізації в середовищі 
Соціальний педагог, 

асистенти вчителів 

Презентація  

Березень Аналіз методик та технологій організації освітньої діяльності учнів з 
ООП на уроках 

Заступник з НР Наказ  

Засідання команди психолого-педагогічного супроводу 

організації освітньої діяльності учнів з ООП 

Заступник з НР, 
 

Протокол  

Травень Аналіз результатів організації освітньої та виховної діяльності з 
учнями з ООП 

Заступник з НР, 

заступник з ВР 

Педагогічна рада  

(протокол) 

 

Забезпечення комфортних і безпечних умов організації харчування учнів 



 

 

Дата Зміст Відповідальний 
Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

Упродовж 

року 

Дотримуватись впроваджених процедур, що засновані на принципах 

НАССР 
Адміністрація Оглядовий 

контроль 
 

Контроль за належним постійним розмежуванням сирих та 
готових до споживання харчових продуктів на всіх етапах 

постачання, поводження, зберігання, 
підготовки, приготування та подачі 

Медична сестра ліцею, 
заступник директора з 

господарської роботи,  

Оглядовий 
контроль 

 

Контроль за належним утриманням (чистих) та 
(брудних) зон та санітарним станом на харчоблоці 

Медична сестра ліцею, 
 

Оглядовий 

контроль 
 

Вхідний температурний контроль при постачанні продуктів 
харчування 

Медична сестра ліцею Оглядовий 
контроль 

 

Звіт про виконання норм харчування учнів 1-4 класів та дітей 

пільгових категорій. 

Медична сестра ліцею,   Звіт  

 Контроль за постачанням продуктів харчування за наявності 

супровідної документації 

Медична сестра ліцею Журнали 

обліку 

 

 Контроль за якісним гарячим харчуванням учнів пільгових 

категорій 

Медична сестра ліцею Оглядовий 

контроль 
 

Облік та контроль за зберіганням продуктів харчування Медична сестра ліцею Журнали 

обліку 

 

Серпень Контроль за своєчасним проходженням медичних оглядів персоналу 

харчоблоку. 

Медсестра Звіт  

Вересень Видати відповідні накази про організацію харчування учнів у 

закладі освіти, призначити осіб, відповідальних за організацію 

харчування 

Адміністрація Наказ  

Затвердити режим та графік харчування учнів, графік чергування 
вчителів у обідній залі їдальні 

Адміністрація, медична 
сестра 

Графік  

Розвиток освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя  

Дата Зміст Відповідальний 
Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

Упродовж 
року 

Здійснення роботи щодо систематичного доведення до працівників 
ліцею та роз’яснення нових нормативно- правових документів з 

Заступники директора з 
НР, ВР 

Інструктивна 
нарада 

 



 

 

питань охорони життя і здоров’я учнів та вихованців, запобігання 

усім видам травматизму 

Співпраця з медичними закладами ТГ Адміністрація Звіт  

  Організація проходження медичних оглядів 
працівників освітнього закладу. 

Медична сестра ліцею Графік  

Здійснення контролю за організацією навчання учнів, які не 

можуть відвідувати заклад освіти за станом 
здоров’я 

Адміністрація Наказ  

Проведення тематичних виховних заходів із 
запобігання всім видам дитячого травматизму напередодні свят, 

канікул, тощо 

Заступник директора з 

ВР 

Реєстрація ВБ, 

ГС 
 

Проведення інструктажів з учнями у період дії воєнного стану, 
перед екскурсіями, під час лабораторних та практичних робіт тощо 

Заступник директора з 
ВР 

Реєстрація 
інструктажів 

 

 Здійснення контролю за додержанням нормативності ведення в 

закладі освіти «Журналу реєстрації нещасних випадків, що сталися 

з вихованцями, учнями» у 2022/2023 навчальному році 

Заступник директора з 

НР, ВР 

Звіт  

Щоквартально 

до 30 числа 
Підготовка щоквартальних звітів про нещасні випадки, які 

сталися з учнями закладу освіти, заслуховування 
даного питання на нарадах при директорові. 

Заступник директора з 

ВР 

Нарада при 

директорові 
 

Серпень Здійснення перевірки: 

1. раціонального розміщення навчальних обладнання, технічних 

засобів навчання відповідно до вимог безпеки праці; 

2. готовності закладу освіти до нового навчального року щодо 

створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики, хімії, 

інформатики, біології, спортивних залах, шкільних 
майстернях; 

  3. опору ізоляції та захисного заземлення 

Адміністрація Акт  

Вересень Організація роботи щодо проведення поглиблених 
профілактичних медичних оглядів учнів ліцею 

Медична сестра ліцею, 
 

Графік  

До 22.10 Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності Заступник директора з 

ВР, класні 
керівники 1-11 класів 

Звіт  

До 20.11. Узагальнення інформації про кількість дітей-інвалідів та хворих 

дітей шкільного віку, які навчаються у школі у 
2022-2023 навчальному році 

Заступник директора з 

ВР 

Звіт  



 

 

До 24.12. Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності (останній 

тиждень перед зимовими канікулами) 

Заступник директора з 

ВР, класні керівники 1-

11 класів 

Звіт  

Грудень-
січень 

Узагальнення інформації про стан відвідування учнями 
закладу освіти за І семестр 2022-2023 н.р. 

Заступник директора з 
НР 

Наказ  

10.01-14.01 Організація роботи щодо проведення профілактичних 
медичних оглядів учнів ліцею на початку ІІ семестру 2022-2023 

навчального року (за потреби) 

Медична сестра ліцею Довідка  

З 25.01. Складання спільно з поліцією плану виховних заходів 
щодо оволодіння учнями ліцею правилами дорожнього руху на 2023 

рік 

Заступник директора з 
ВР 

План  

Березень Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності (останній 

тиждень перед весняними канікулами) 

Заступник директора з 

ВР,  кл.керівники 1-11 

класів 

Звіт  

Квітень Проведення Дня цивільного захисту в закладі освіти Заступник директора з 
НР, учителі захисту 

України 

Звіт  

Травень- 
червень 

Проведення заходів з безпеки 

життєдіяльності  
 

Заступник директора з 

ВР 

Звіт  

Створення простору інформаційної взаємодії та соціально-комунікативної 

комунікації учасників освітнього процесу 

Дата Зміст Відповідальний 
Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

Упродовж 

року 

Використання сучасних інформаційних технологій, зокрема 

персональних комп’ютерів, ноутбуків, мультимедійних дошок  для 
формування інформаційно–комунікативного середовища учителями 

всіх предметів у освітній діяльності 

Адміністрація Оглядовий 

контроль 

 

Використання хмарних технологій - як створення інформаційного 

середовища для управління закладом освіти 
Адміністрація  Інструктивно-

методична 

нарада 

 

Серпень Про призначення відповідальної особи за інформаційне наповнення 

сайту 
Адміністрація Наказ  



 

 

Електронний посібник як невід’ємний елемент сучасного освітнього 

середовища 
Завідувач 

бібліотекою 

Презентація  

Вересень Систематичне оновлення сайтів 

учителів професійних спільнот 

Голови  ПС Оглядовий контроль 

сайтів 

 

Жовтень Інноваційні підходи до професійного вдосконалення педагогів 

в системі навчання з використанням дистанційних технологій 

Голови  ПС Протокол  

Безоплатне навчання в межах програми “Цифрові інструменти 

Google для освіти” 

Педагогічні 

працівники 

Сертифікат  

Грудень Аналіз роботи сайту закладу освіти за І семестр 2022- 2023 н.р. Заступник директора 

з НР 

Педагогічна 

рада 

(протокол) 

 

Січень Топ-10 сучасних форм роботи з використанням ґаджетів на уроках Голови  ПС Протокол  

Червень Аналіз роботи сайту закладу освіти за 2022-2023 

н.р. 

Заступник директора з 

НР 

 

Педагогічна 

рада 

(протокол) 

 

 

Система оцінювання здобувачів освіти 

 

Дата Зміст Відповідальний 
Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

Серпень Ознайомлення з нормативно-правовими документами організації 
оцінювання в Новій українській школі 

Заступник директора з 
НР 

Нарада при 

директорові 

 

Особливості формувального оцінювання результатів навчання учнів 

1-4 класів, 5-11 класів в умовах дистанційного навчання 
Голови  ПС Протокол  

Коригування та погодження календарно-тематичного планування 

організації навчальної діяльності у закладі освіти з дотриманням 
академічної доброчесності 
 

Заступник директора з 

НР 
Довідка  



 

 

Про дотримання вимог державних стандартів у календарному 

плануванні та рекомендацій “Абетки для директора” 
 

Заступник директора з 

НВР 
Довідка  

Про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із предметів 
 

Голови  ПС Оглядовий контроль 

(сайт ліцею) 

 

Вересень Про вимоги щодо ведення шкільної документації (електронних 
класних журналів, особових справ учнів, календарно-тематичних 

планів, планів роботи факультативів, планів виховної роботи, планів 

роботи гуртків) 

Адміністрація Нарада при 

директорові 

 

Ознайомлення батьків учнів 5 класу із впровадженням 

Державного стандарту базової  середньої освіти. 

 

Адміністрація БЗ (протокол)  

Жовтень Про організацію і проведення І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2022/2023 

навчальному році 

Заступник директора 

з НР 

Наказ  

Особливості формувального оцінювання результатів навчальної 

діяльності в Новій українській школі 

Голова ПС учителів Засідання ПС  

Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 5-ому класі Заступники директора 

з НР, ВР 

Наказ  

Листопад Про підсумки проведення шкільного етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та участь учнів ліцею в ІІ етапі олімпіад 
Заступник директора 

з НР 

Наказ  

Грудень Про підсумки участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 
Заступник директора 

з НР 

Наказ  

Про об’єктивність тематичного та семестрового оцінювання 

навчальних досягнень учнів з навчальних предметів 
Заступник директора з 

НР 

Нарада при 

директорові 

 

Про результати перевірки виконання єдиних вимог щодо перевірки 

зошитів з української мови, іноземної мови, математики, зарубіжної 

літератури  

Заступник директора з 

НР 

Нарада  

Про аналіз навчальних досягнень учнів ліцею за І семестр 

2022/2023 навчального року за результатами семестрових 

оцінок 

Заступник директора 

з НР, завідувачі 

філій 

Наказ  



 

 

Січень Про адаптацію учнів 1-го та 5-го класів. Заступники директора 

з НР, ВР, практичний 

психолог 

Засідання 

педагогічної ради 

(протокол), наказ 

 

Лютий Про організацію повторення матеріалу та підготовку до підсумкової 

державної атестації 
Заступник директора з 

НР 

Графік  

Березень Про організацію підготовки учнів 4, 9, 11 класів до державної 

підсумкової атестації 
Адміністрація Нарада при 

директорові 

 

Про організацію підготовки учнів 11 класу до участі у зовнішньому 
незалежному оцінюванні 

Адміністрація Нарада при 

директорові 

 

Квітень Про організований порядок закінчення 2022/2023 навчального року Адміністрація Засідання 

педагогічної ради 

(протокол) 

 

Про організацію та проведення ДПА в 4, 9 та 11 класах Заступник директора з 

НР 

Наказ  

Про погодження завдань для проведення ДПА Заступник директора 

з НР 

Бланки завдань  

Про виконання заходів по підготовці до ДПА і ЗНО Заступник директора 

з НР 

Нарада  

Про визначення предметів за вибором та форми проведення ДПА у 9-
х класах 

Заступник директора з 

НР 

Засідання 

педагогічної ради 

(протокол) 

 

Травень Про аналіз стану ведення зошитів учнів з української, 

англійської мов, математики та зарубіжної літератури 

Заступник директора 

з НР 

Нарада  

 Нагородження учнів Похвальними листами «За відмінні успіхи 

у навчанні» 

Заступник директора з 

НР, класні керівники 5-

11 класів 

Засідання 

педагогічної ради 

(протокол) 

 

Про створення державної атестаційної комісії Адміністрація  Наказ  

Червень Моніторинг стану виконання навчальних програм за 2022-2023 н.р.. Заступник директора з 

НР 

наказ  

 Моніторинг відвідування учнями 1-11 класів навчальних занять за 

2022-2023 н.р. 
Заступник директора з 

НР 

Наказ  

 Результати державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів. Заступник директора Звіт, Наказ  



 

 

з НР 

внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання 

кожного здобувача освіти 

Серпень Затвердження плану проведення моніторингу відстеження та 

коригування результатів навчання здобувачів освіти, зокрема 

під час дистанційного навчання,  в 2022-2023 н.р. відповідно 

Положення про моніторинг 

Заступник директора 

з НР 

Нарада  

  Забезпеченість учнів підручниками з базових дисциплін Завідувач 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

Нарада, педагогічна 

рада 

 

 Про результати працевлаштування випускників 9-х,11-х класів 

2022 року 

Заступник директора з 

ВР 

Звіт  

Грудень Моніторинг організації навчання учнів з особливими освітніми 

потребами 

Заступник директора з 

НР 

Нарада при 

директорові 

 

 Моніторинг виконання навчальних програм за І семестр 2022- 

2023 н.р. 

Заступник директора з 

НР 

Наказ  

Моніторинг стану ведення електронних класних журналів  Заступник директора з 

НР, ВР 

Нарада при 

директорові 

 

Січень Про адаптацію учнів 5 класу до навчання у 2022-2023 н.р. Заступник директора з 

НР, практичний психолог 
Наказ  

Квітень Моніторинг рівня навчальних досягнень та готовність учнів 4-

го класу до навчання у 5 класі 

Заступник директора з 

НР 

Нарада  

Травень  Моніторинг організації навчання учнів з особливими освітніми 

потребами 

Заступник директора з 

НР 

Нарада при 

директорові 

 

Червень Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів ліцею за 

2022/2023 навчальний рік 

Заступник директора 

з НР 

Наказ  

Про підсумки роботи з обдарованими та здібними учнями Заступники директора 

з НР, ВР 

Наказ  

Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання 

Серпень Про встановлення єдиної системи контролю за відвідуванням занять 
учнями ліцею 

Заступник директора з 
НР,   

Нарада  



 

 

Жовтень Затвердження плану роботи з учнями, що потребують корекції знань 

(індивідуальні освітні траєкторії) 
Заступник директора з 

НР 
Наказ  

Про проведення у 2023 році зовнішнього незалежного оцінювання 

навчальних досягнень випускників ліцею 

Адміністрація, класний 

керівник 11 класу 

Наказ  

Грудень Про інформування випускників щодо особливостей ЗНО у 2023 
році 

Заступник директора з 
НР 

Пам’ятка  

Аналіз плану роботи з учнями, що потребують корекції знань Заступник директора з 
НР 

Нарада  

Про участь учнів ліцею у Міжнародних, Всеукраїнських, 

територіальних етапах конкурсів у І семестрі 2022-2023 н.р. 

Заступники директора з 

НР, ВР 

Нарада при 

директорові 
 

Січень Воркшоп вчителів «А я роблю так!», які успішно впроваджують 

методики само- та взаємооцінювання та ін 

Голови  ПС Протокол  

Майстер – клас учителів про інноваційні методи навчання та 
виховання, які атестуються на вищу кваліфікаційнукатегорію та 

педагогічні звання та ін 

Заступники директора з 
НР, ВР 

Майстер-клас  

 Брейнстормінг організації освітнього процесу шляхом використання 

технологій дистанційного навчання та ін. 

Голови  ПС Звіт  

Лютий Дайджест «Компетентнісний підхід у рамках становлення нової 
української ліцею» 

Заступник директора з 
НР та ін. 

Звіт  

Постійно діючий консультпункт з питань впровадження ІКТ в 
освітньому процесі 

Заступники директора з 
НР, ВР 

Методичний порадник  

Березень Педагогічні читання «Сучасні освітні тренди» Заступники директора з 

НР, ВР 

Педагогічні читання  

Квітень Семінар-практикум «Розвиток творчих здібностей учнів як запорука 
їхньої успішної соціалізації в дорослому житті» 

Заступник директора з 
НР 

Звіт  

Червень Про оформлення учителями-предметниками документації з ДПА, 
додатків до свідоцтв, ведення книг видачі свідоцтв, Похвальних 

листів, особових справ, табелів успішності 

Адміністрація Нарада при 
директорові 

 

 

 

 



 

 

Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти 

Дата Зміст Відповідальний 
Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх 

підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти  

Упродовж 

року 
 

Вернісаж відкритих виховних заходів, гурткових занять Заступник директора з 

ВР, класні керівники, 

керівники гуртків 

Звіт  

1. Методичні консультації для класних керівників Заступник директора 

з ВР 

 
 

 

2. Презентація позакласних заходів:онлайн учнівські проєкти 

на морально-етичну тематику, правову, екологічну, 

національно- патріотичну, профорієнтаційну тематику 

Класні керівники, 

педагог-організатор 

Звіт  

Серпень 1. Нова українська школа – місія здійсненна. Аналіз 

упровадження вимог Концепції державної політики у сфері 

освіти «Нова українська школа» 

Заступник директора з 

НВР 

Засідання 

педагогічної 

ради 

 

2.Особливості організації освітньої та виховної

 діяльності здобувачів освіти в 2022-2023 н.р. 
Заступники директора 

з НВР, ВР 

Інструктивно- 

методична 

нарада 

 

3.Особливості організації освітньої діяльності здобувачів 

освіти з ООП. 

Заступник директора 

з НВР 

Наказ 

(нарада) 

 

4. Співбесіда з учителями з метою визначення готовності до 

роботи в новому навчальному році (знання вимог стандарту 

освіти, навчальних програм, наявність навчально-методичного 

забезпечення з предмета) 

Адміністрація ЗО Нарада при 

директорові 

 

5. Проведення установчої методичної наради

 вчителів- предметників та вчителів початкових класів: 

- методика проведення першого уроку; 

- інструктаж щодо ведення і заповнення класних журналів; 

Адміністрація ЗО Методична 

нарада 

 



 

 

-про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення 

учнів; 

- організація календарно-тематичного планування на І семестр 

2022/2023 навчального року 

6. Організація проєктної діяльності класних керівників та 

учнівських колективів з використанням ІКТ за напрямками 

виховання 

Заступник директора з 
ВР 

Звіт  

Вересень 1. Погодити з профспілковим комітетом та затвердити 

педагогічне навантаження на 2022-2023 навчальний рік 

директор ЗО, 

 

Протокол  

 2. Особливості використання медіаосвітніх та інтернет- 

технологій в організації освітньої діяльності НУШ 

Голова ПС 

початкових класів 

Методична 

афіша 

 

 3. Особливості організації формувального оцінювання 

здобувачів освіти НУШ у сфері проєкту змін до Критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 

середньої освіти 

Заступник директора з 

НВР 

Звіт  

Жовтень 4.Створення атестаційної комісії, узгодження її складу з 

профспілковим комітетом, видання наказу про її призначення 
Директор ЗО Наказ  

5.Ознайомлення педагогічного коллективу зі списком 

педагогічних працівників, які включені адміністрацією до 

чергової атестації у 2022 – 2023 навчальному році 

Голова АК, секретар 

АК 

Нарада при 

директорові 

 

1. Контроль стану викладання предметів (за окремим графіком) Заступник директора 

з НВР 

Аналізи 

уроків 

 

3. Прийом заяв на проходження позачергової атестації Голова АК Заява  

До 10.10 4. Розгляд заяв на проходження позачергової атестації, 

затвердження списків педагогічних працівників, які 

атестуються, затвердження графіка роботи атестаційної комісії, 

рішення щодо перенесення строку чергової атестації 

Голова АК Наказ  

До 20.10 5. Ознайомлення працівників, які атестуються, з графіком 

проведення атестації під підпис 

Секретар АК Графік  

До 20.10 7. Складання графіка проведення відкритих уроків, майстер- 

класів, тренінгів та позакласних заходів (із використанням 

дистанційних технологій) 

Заступник директора з 

НВР 

Графік  



 

 

Листопад 1.Обмін досвідом роботи. Взаємовідвідування уроків 

учителями 

Заступник директора з 

НВР 

Аналізи 

уроків 

 

2. Освітній Workshop «Електоронні освітні платформи для 

організації здійснення контролю рівня оволодіння ключовими 

предметними компетентностями здобувачів освіти» 

Заступник директора з 

НВР, голова ПС 

Звіт  

3. Контроль стану викладання предметів (за окремим планом) Заступник директора 

з НВР 

Аналізи 

уроків 

 

4. Складання індивідуальних планів атестації учителів, які 

атестуються 

Учителі, які 

атестуються 

План  

Грудень 1.Особливості організації освітньої діяльності здобувачів 

освіти з ООП 

Заступник директора 

ліцею з НВР, 

  

Протокол  

2.Про проведення предметних тижнів у І семестрі 2022-2023 н.р. (за 
окремим планом) 

Заступник директора з 

НВР 

Нарада  

3. Контроль стану ведення ділової документації вчителя Адміністрація ЗО Довідка  

Січень 1.Про результати моніторингових досліджень якості знань учнів 1-11 

класів за підсумками І семестру 2022-2023 н.р. 
Заступник директора 

ліцею з НВР 

Педагогічна рада  

  2.Про стан виконання навчальних програм за І семестр 2022-2023 

н.р. 
Заступник директора 

ліцею з НВР 

 

Індивідуальна бесіда 

 

3. Погодження та затвердження календарно-тематичного планування 
на ІІ семестр 

Заступник директора 

ліцею з НВР,   

Методична 

консультація 

 

Лютий Родзинки партнерської взаємодії учасників освітнього процесу 

НУШ  

 

Голова ПС учителів 

початкових 

класів 

Звіт  

Лютий-

Березень 

1.«А я роблю так!». Панорама методичних новинок вчителів, 

що атестуються 

Заступник директора 

ліцею з НВР 

Засідання педагогічної 

ради 

 

До 01.03. 2. Підготовка характеристик діяльності педагогічних 

працівників, які атестуються 

Голова АК Характеристика  

Квітень 1. Про організацію та проведення ДПА в 4, 9 та 11 класах Заступник директора 

ліцею з НВР 

Засідання педагогічної 

ради 

 

2. Про погодження завдань для проведення ДПА Заступник директора 

ліцею з НВР 

Завдання  



 

 

3. Про виконання заходів по підготовці до ДПА і ЗНО Заступник директора 

ліцею з НВР 

наказ  

4. Здійснення підсумкового оцінювання здобувачів освіти. 

Підготовка до ДПА 

Заступник директора 

ліцею з НВР 

  

5. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2023 році Заступник директора 

ліцею з НВР 

Наказ  

6. Тиждень педагогічної майстерності класних керівників та 

керівників гуртків 

Заступник директора 

ліцею з ВР 

Звіт  

Червень 1. Про підсумки проведення ДПА, переведення до наступного класу 

навчання, випуск учнів 9-х класів зі ліцею, видачу документів про 

освіту 

Директор ЗО Засідання педагогічної 

ради 

 

 
2.Про підсумки ДПА в 11-х класах і видачу документів про освіту 

Заступник директора 

з НВР 

Засідання педагогічної 

ради 

 

3.Аналіз виконання навчальних планів та програм за 2022-2023 

навчальний рік 

Заступник директора 

з НВР 

Наказ  

Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників  

Серпень Засідання педагогічної ради на тему «Про організацію 

освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році» 

Адміністрація ЗО Засідання 

педагогічної ради 

(протокол) 

 

Вересень 1. Про створення атестаційної комісії. Директор ЗО Наказ  

2. Про опрацювання Положення про атестацію педагогічних 

працівників. 

Члени АК Протокол  

3.Про організацію проходження педагогічними працівниками 

курсів підвищення кваліфікації. 

Заступник з НВР Нарада при 

директорові 

 

4. Про організацію методичної роботи в школі Заступник з НВР Наказ  

5. Курсова перепідготовка педагогів (за окремим планом) Заступник з НВР Наказ  

Жовтень-

листопад 

1.Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників 

у 2022/2023 навчальному році 
Заступник 

директора з НВР 

Наказ  

2. Засідання педагогічної ради на тему ___________ Заступник директора з 

НВР 

Протокол  

Упродовж 

року 

1.Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які 

претендують на підвищення кваліфікаційної категорії або на 

Атестаційна комісія Наказ  



 

 

присвоєння педагогічного звання та які не претендують на 

підвищення кваліфікаційної категорії. 

Грудень-

січень 

1.Засідання педагогічної ради на тему ___________ Заступник директора з 

ВР,   

Засідання педагогічної 

ради(протокол) 

 

2.Круглий стіл «Організація освітнього процесу шляхом 

використання технологій дистанційного навчання» 

Заступник директора з 

НВР 
Пам’ятка  

Січень-

Березень 

1.Фестиваль відкритих уроків (за окремим планом) Заступник директора 
з НВР 

Аналізи уроків  

2.Про підсумки курсової перепідготовки педагогічних кадрів у 

2022 навчальному році 

Заступник директора з 

НВР 
Наказ  

3. Засідання педагогічної ради «Психологічний комфорт на уроці як 
умова розвитку особистості здобувача освіти» 

Практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

Засідання педагогічної 

ради 

 

Березень 1.Творчі звіти вчителів, які атестуються Заступник директора з 

НВР 

Засідання педагогічної 

ради 

 

2. Про узагальнення системи роботи вчителів, які атестувались Заступник директора з 

НВР 

Наказ  

3. Про підсумки засідання атестаційної комісії Голова АК Наказ  

4.Про результати атестації педагогічних працівників у 2023 

році 

директор ЗО Наказ  

5.Педагогічні читання: «Сучасні освітні тренди» Голови  ПС, 

педагогічний 

колектив 

Педагогічні читання  

Квітень 1. Атестація педагогічних працівників комісією ІІ рівня  Голова АК Засідання АК ІІ рівня  

2. Про підсумки атестації педагогічних працівників ліцею у 

2022-2023 навчальному році 

Заступник директора з 

НВР 

Наказ  

3. Семінар-практикум «Розвиток творчих здібностей учнів як 

запорука їхньої успішної соціалізації в дорослому житті» 

Заступник 

директора з НВР, 

голови ПС 

Звіт  

Травень Складання списків для проходження атестації в наступному 

році 

Заступник 

директора з НВР 

Список  



 

 

Червень Аналіз роботи педагогічного колективу ліцею над методичною 

темою за підсумками року 

Заступник директора з 

НВР 

Нарада  

Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти 

Упродовж 

року 

1. Робота ліцею з профілактики правопорушень Заступник директора 
з ВР 

Нарада  

2. Робота колективу ліцею з попередження дитячого травматизму Адміністрація 
закладу освіти, 

педагогічний 
колектив 

Наказ  

3. Організація роботи консультаційного пункту для батьків «Довіра» Заступник директора з 
ВР, практичний 

психолог, соціальний 
педагог 

Інформація на сайті  

4. Покласні батьківські збори Адміністрація 

закладу, класні 
керівники 1-11 класів 

Протоколи БЗ  

Серпень 1. Про підсумки роботи ліцею за 2021/2022 навчальний рік та 

перспективи її діяльності в наступному 2022/2023 навчальному році 

Адміністрація закладу 

освіти 
Нарада  

2 Підготовка і проведення Дня знань, Першого уроку Заступник директора 
з ВР, класні керівники 

Інструктивна нарада  

Вересень 1.Проведення класних батьківських зборів Адміністрація 

закладу, класні 
керівники 1-11 класів 

Протоколи БЗ  

2.Проведення звіту голови батьківського комітету, вибори голів 

батьківських комітетів та голови Ради ліцею на 2022-2023 н.р. 

Заступник директора з 

ВР 
Протокол виборних 

зборів 

 

Жовтень Про відповідальність батьків або осіб, що їх заміняють, за вчинки 
неповнолітніх 

Заступник директора з 
ВР 

Нарада при 

директорові 

 

Грудень Про стан роботи у школі зі зверненнями громадян за І півріччя 2022 

року 

Адміністрація Нарада при 

директорові 

 

Квітень Про підготовку учнів 11-го класу до участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні 

Директора з НВР Нарада при 

директорові, 

батьківські збори 

 

Травень 1. Про організацію оздоровлення дітей в літній період Заступник директора з 

ВР 
Нарада при 

директорові 

 



 

 

2. Про стан роботи у школі зі зверненнями громадян за ІІ півріччя 

2022-2023 н. р. 

Адміністрація Нарада при 

директорові 

 

3. Організація туристичних та екскурсійних поїздок Адміністрація ліцею, 

педагогічний 
колектив 

Нарада  

Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 

Серпень Опрацювання Закону України «Про запобігання корупції» Заступник з НР Нарада при 

директорові 

 

Вересень Про стан використання дозволених навчальних програм, 

підручників в ході викладання навчальних дисциплін, 

спецкурсів, факультативів 

Заступник 

директора з НВР, 

вчителі 

предметники 

Нарада при 

директорові 

 

Жовтень 1.Працелюбність – основна вимога академічної доброчесності Заступник 

директора з НВР, 

класні керівники 1 – 

11 класів 

Нарада при 

директорові 

Учнівський всеобуч 

 

2. Круглий стіл «Запобігання та протидія академічному плагіату у 

ЗЗСО» 
Голови ПС Протокол 

 
 

3. Інструктаж для відповідальних осіб за перевірку учнівських 

конкурсних робіт на наявність академічного плагіату з 
використанням платформи інформаційної системи 

«Страйкплагіаризм» 

Заступники 

директора з НВР, ВР 
Пам’ятка  

4. Чесність- найважливіша умова успішного навчання. Створення 

правил чесного навчання 
Заступник директора з 

НВР, 
класні керівники 1-11 

класів 

Пам’ятка  

Грудень 1.Про підсумки роботи з обдарованими учнями за І семестр 2022-

2023 н.р. 
Заступник директора з 

НВР, завідувачі 
філій 

Нарада  

2.Про результати перевірки виконання єдиних вимог щодо перевірки 
та ведення зошитів з української мови, іноземної мови, математики, 

зарубіжної літератури 

Заступник директора 
з НВР 

Нарада  

Січень 1.Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 
Заступник директора 

з НВР 
Нарада 

(наказ) 
 



 

 

2. Аналіз навчальних досягнень учнів ліцею за І семестр 2022-2023 

навчального року за результатами семестрових оцінок 

Заступник директора з 

НВР 
Нарада при директорові  

3. Про підсумки перевірки ведення класних журналів Заступник директора з 

НВР 
Наказ  

Лютий Толерантність – запорука академічної доброчесності Класні керівники 1-11 
класів 

Учнівський всеобуч  

Березень 1.Моральність – теж учинок. Розроблення кодексу честі учнів 

класу 

Класні керівники 

1-11 класів 

Учнівський всеобуч  

2. Про визначення предметів за вибором на ДПА Заступник 

директора з НВР 

Засідання педагогічної 

ради 

 

3. Про ознайомлення з нормативною документацією щодо 

закінчення 2022-2023 навчального року 

Адміністрація ЗО Інструктивна нарада  

Квітень 1. Книжкова виставка «Охорона інтелектуальної власності та 

запобігання поширенню плагіату», присвячена Міжнародному 

дню інтелектуальної власності (квітень-травень 2023 р.) 

Завідувач 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

Звіт  

2. Онлайн-курс з медіаграмотності, зорієнтований на 

попередження загроз дезінформації від мережі ІНТЕРНЕТ 

заступник директора з 

НВР 

Нарада при 

директорові 

(результати онлайн- 

опитування учнів) 

 

Травень 1. Про аналіз відвідування учнями 1-11 класів навчальних 

занять за 2022-2023 н.р. 

Заступник директора з 

НВР 

Наказ  

Управлінські процеси закладу освіти 
 

Дата Зміст Відповідальний 
Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, 

моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 

Серпень 1. Створення робочої групи з розробки напрямів Стратегії 

розвитку закладу освіти 

Директор ЗО Наказ  



 

 

2. Обговорення завдань Стратегії розвитку закладу освіти на 

2021-2027р.р. на засіданні ПС та внесення коректив 

Голови  ПС Протокол  

3. Обговорення завдань Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти у закладі на засіданні ПС та 

внесення коректив 

Голови  ПС  

Протокол 

 

4. Затвердження Стратегії розвитку закладу освіти на 2022- 

2027р.р. 

Директор ЗО Засідання педагогічної 

ради 

 

5. Затвердження Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти у закладі 

Директор ЗО Засідання педагогічної 

ради 

 

Листопад Моніторинг виконання завдань Стратегії розвитку закладу 

освіти на 2021-2027р.р. щодо організації методичної роботи 

Заступник директора з 

НВР 

Нарада при 

директорові 

 

Грудень Аналіз річного плану роботи закладу освіти за І семестр та 

його корекція у ІІ семестрі 2022-2023 н.р. 

Директор ЗО Інструктивна нарада  

Січень Аналіз навчальних досягнень учнів ліцею за І семестр 

2022/2023 навчального року  

Заступник директора з 

НВР 

Нарада при 

директорові 

 

Березень 1.Моніторинг виконання завдань Стратегії розвитку закладу 

освіти на 2021-2027р.р. щодо створення якісної системи 

психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу 

Заступник директора з 

ВР 

Інструктивна нарада  

2.Моніторинг виконання завдань Стратегії розвитку закладу 

освіти на 2021-2027р.р. щодо розвитку матеріально-технічної 

складової 

Директор ЗО Інструктивна нарада  

Квітень 1.Моніторинг виконання завдань Стратегії розвитку закладу освіти 
на 2022-2027 р.р. щодо розвитку організації освітнього процесу. 

Заступник 

директора з НВР 

Нарада при 

директорові 

 

Травень-

червень 

1.Моніторинг виконання завдань Стратегії розвитку закладу освіти 

на 2021-2027р.р. щодо системи збереження і зміцнення здоров’я 

учня та вчителя. 

Голови  ПС, медсестра 

ЗО 

Інструктивна нарада  

Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 

Серпень Про дотримання академічної доброчесності

 учасниками освітнього процесу 

Заступник 

директора з НВР 

 

 

Інструктивна нарада  



 

 

Жовтень-

упродовж 

року 

1.Засідання батьківського лекторію «Школа, батьки та діти: чи 

комфортно разом?» 

Заступник 

директор з ВР, 

практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

Протокол  

2.Постійно діючий психолого-педагогічний семінар: 

«Проблема булінгу в освітньому середовищі. Створення 

системи ефективної протидії булінгу» та ін. 

Заступник 

директор з ВР, 

практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

Пам’ятка  

Грудень Індивідуальні консультації для батьків з питань способів 

подолання труднощів навчання, стилів виховання дитини, 

батьківсько – дитячих стосунків 

Заступник 

директор з ВР, 

практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

Звіт  

Січень Індивідуальні консультації учням з питань взаємопорозуміння 

з однолітками, батьками, вчителями 

Заступник 

директор з ВР, 

практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

Звіт та ін.  

Березень 1. Засідання «круглого столу» серед педагогів «Формування 

позитивної «Я – концепції» дитини» та ін. 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

Нарада при 

директорові 

 

2. Проблемний семінар «Організація освітнього процесу на 

засадах педагогіки партнерства» та ін. 

Заступник 

директора з ВР 

Нарада при 

директорові 

 

Квітень Інтерактивне заняття для педагогів «Етика вчителя 

сучасності» 

Практичний 

психолог 

Презентація  

Травень 1.Про підготовку проекту річного плану роботи ліцею на 

2023/2024 навчальний рік. 

Адміністрація 

ЗО 

Наказ  

2. Консультації для родин пільгових категорій населення Заступник директора 

з ВР,  , соціальний 

педагог, практичний 

Звіт  



 

 

психолог 

Червень Аналіз роботи сайту закладу освіти за 2022-2023 н.р. Зступник 

директора з НВР 

Нарада  

Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних 

працівників 

Серпень -

жовтень 

1. Затвердження педагогічного навантаження вчителів на 2022- 2023 

н.р. 
Директор ЗО Засідання педагогічної 

ради 

 

2. Організувати роботу щодо дотримання штатного розпису, а 

саме: 
-нормативність затвердження; 
- дотримання номенклатури посад. 

Адміністрація 

ЗО 

Статистичні дані  

3. Організувати роботу щодо систематичного
 забезпечення звітності щодо плинності кадрів за наступними 

критеріями: 
• прийнято на роботу; 
• звільнено з роботи; 

• вакансії обслуговуючого персоналу та педагогічних кадрів; 

сумісники. 

Адміністрація 

ЗО 

Нарада  

4.Провести тарифікацію педагогічних працівників Директор ЗО, 

заступник 

директора з НВР 

Тарифікаційні списки  

5.Здійснити аналіз якісного складу працівників (звіт 77-РВК) Заступник 

директора з НВР 

Звіт 77-РВК  

6. Забезпечити роботу щодо систематизації тарифікаційних 

документів про педагогічне навантаження: 
-видання наказу щодо попередження про навантаження на 

наступний навчальний рік, ознайомлення педагогічних працівників, 

рівномірність розподілу; 
-погодження з профкомом закладу освіти; 
-заяви про згоду на неповне педагогічне навантаження; 
-тарифікаційні накази (рішення тарифікаційної комісії, погодження з 

ПК) 

Адміністрація Наказ  

Жовтень 1. Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників Адміністрація Нарада при 

директорові 

 



 

 

2. Моніторинг використання онлайн-платформ для професійного 

самовдосконалення педагогів 
Заступник 

директора з НВР 

Анкетування  

Лютий Наступність у навчанні учнів 10-го класу (контроль освітнього 

процесу, класно-узагальнюючий контроль) 
Заступник 

директора з НВР 

Наказ  

Січень 1. Круглий стіл «Організація освітнього процесу шляхом 

використання технологій дистанційного навчання» 
Заступник 

директора з НВР 

Нарада  

Лютий-

березень 

1.Фестиваль педагогічних ідей «Від творчості педагога до творчості 

учня». Обмін досвідом, захист педагогічних ідей та їх запровадження 

в освітній процес» 

Дирекція Фестиваль 

педагогічних ідей 

 

2. Фестиваль відкритих уроків Заступник 

директора з НВР, 

  

Аналізи уроків  

Березень 1.Атестація педагогічних працівників комісією І рівня Атестаційна 

комісія 

Засідання АК  

2. Педагогічні читання: «Сучасні освітні тренди» Заступник 

директора з НВР 

Педагогічні читання  

Травень Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2022 році. Заступник 

директора з НВР 

Засідання педагогічної 

ради 

 

Червень Про попередній розподіл педагогічного навантаження. Адміністрація Нарада  

Про підсумки методичної роботи у закладі освіти Заступник 

директора з НВР 

Нарада при 

директорові, наказ 

 

Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

Серпень - 

Вересень 

1.Затвердження режиму роботи закладу освіти, розкладу навчальних 

занять 
Адміністрація ЗО Наказ  

 2. Організація контролю за відвідуванням занять учнями ліцею Заступник 

директора з НВР 

Нарада  

 3. Аналіз початку навчального року; стан ведення шкільної 

документації (класні журнали, особові справи, журнали ТБ) 
Адміністрація ЗО Фронтальний контроль  

 4. Аналіз стану календарного планування; ведення особових справ Заступник 

директора з НВР 

 
Оглядовий контроль 

 



 

 

Жовтень-

листопад 

1.Наступність у навчанні учнів 5-х класів (класно-узагальнюючий 

контроль) 
Заступник 

директора з НВР 

Наказ  

2. Робота молодих та новоприбулих вчителів (персональний 

контроль) 
Заступник 

директора з НВР 

Індивідуальна 

консультація 
 

Грудень- 

Лютий 

1. Наступність у навчанні учнів 10-го класу (контроль навчально- 

виховного процесу, класно-узагальнюючий контроль) 
Адміністрація ЗО Наказ  

   Про адаптацію учнів 1 та 5-го класів Практичний 
психолог, 

заступник 

директора з НВР 

Наказ  

   Про хід атестації педагогічних працівників Голова АК Наказ  

Березень 1. Про організацію освітнього процесу та рівень знань, умінь та 

навичок учнів  з української мови і літератури. 

Заступник 

директора з НВР 

Засідання педагогічної 

ради 
 

2. Про організацію освітнього процесу та рівень знань, умінь та 
навичок учнів з історії України, всесвітньої історії, правознавства. 

Заступник 
директора з НВР 

Наказ  

3. Про організацію освітнього процесу та рівень знань, умінь та 

навичок учнів  з образотворчого мистецтва 

Заступник 

директора з НВР 

Наказ  

Квітень 1. Про організацію освітнього процесу та рівень знань, умінь та 

навичок учнів  з предмета «Природознавство» 

Заступник 

директора з НВР 

Наказ  

2. Про організований порядок закінчення 2022/2023 навчального 

року 

Адміністрація ЗО Засідання педагогічної 

ради 
 

3. Про організацію та проведення ДПА в 4, 9 та 11 класах.  
4. Про погодження завдань для проведення ДПА. 

Адміністрація ЗО Наказ  

5. Про виконання заходів по підготовці до ДПА і ЗНО. Заступник директора 
з НВР, голови 

професійних 
спільнот 

Наказ  

6 .Про визначення предметів за вибором та форми проведення ДПА у 

9-х класах. 

Заступник директора 
з НВР, голови 

професійних 

спільнот 

Засідання педагогічної 

ради 
 

Травень 1.Про організацію освітнього процесу та рівень знань, умінь та 
навичок учнів  з географії, хімії 

Заступник 
директора з НВР, 

голови 

Наказ  



 

 

професійних 

спільнот 

Червень 1.Аналіз виконання навчальних планів та програм за 2022/2023 

навчальний рік 

Заступник директора 
з НВР, голови 
професійних 

спільнот 

Нарада при директорові, 

наказ 
 

 2. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів ліцею за 2022/2023 

навчальний рік 

Заступник 

директора з НВР, 
голови 

професійних 

спільнот 

Нарада при директорові  

Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

Серпень – 

Вересень 

Обговорення завдань Положення про академічну доброчесність 

закладу освіти на засіданні МО та внесення коректив. 

Голови  ПС Внесення коректив  

Жовтень Академічна доброчесність учасників освітнього процесу: 

принципи, задачі, умови 

Адміністрація 

ЗО 

Нарада при 

директорові 

 

Січень Аналіз реалізації заходів щодо формування академічної 

доброчесності у закладі освіти. 

Заступник 

директора з НВР 

Нарада при 

директорові 

 

Лютий Аналіз Закону України «Про запобігання корупції» та 

ознайомлення звимогами антикорупційного законодавства. 

Заступник 

директора з ВР 

Інструктивна нарада  

Березень Про звернення громадян. Заступник 

директора з ВР 

Нарада при 

директорові 

 

Квітень Про запобігання і протидії корупції в закладі освіти Адміністрація 

ЗО 

Нарада при 

директорові 

 

Травень-

червень 

Дотримання Положення про порядок звітування керівників 

закладів загальної середньої освіти перед колективом та 

громадськістю, затвердженого наказом МОН України 

від 23.03.2005 № 178 

Адміністрація 

ЗО 

Звіт директора  

Червень Про розподіл годин варіативної складової навчального плану 

на 2023-2024 н.р. 

Адміністрація 

ЗО 

Засідання педагогічної 

ради 

 

 


